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Képeslap 
– a hangversenyről  

A legalgyőibb ünnep az Anna-napi búcsú, kedves húgom. A 
legalgyőibb épület, a Szent Anna tiszteletére fölszentelt temp-
lom a búcsú idején is befogad – nem csak bűnöst és bűntelent, 
hívőt és (még)hitetlent, hanem most otthont adott a muzsikának 
is.

A középkorian vaskos, a hatvanas években fehérre 
meszeltetett falak között a barokk muzsikából adott ízelítőt a 
Musica Mundana együttes. A műsorba nem kifejezetten olyan 
darabokat válogattak, melyek a templomi környezetbe mint 
szakrális térbe illő emelkedettséget idéztek. A búcsúhoz kötődő 
hangverseny nem az egyházi zene barokkos gazdagságából 
adott ízelítőt, hanem – Rossi, Hotteterre, Ucellini, Vivaldi, 
Telemann egy-egy műve – az áradó életöröm kifejezésére ho-
zott példát. 

A templom ünnepi díszbe öltözötten fogadta Valóczki Éva 
barokk furulyán, Szvetnyik Margit barokk hegedűn, Nagy 
Nóra csembalón nyújtott játékát. Egy porszem se zavarta a 
tisztaság-érzetet az algyői asszonyok keze nyomán: a Nőegylet 
ugyanis idén is kitakarította a templomot. A fehér és színes, 
de csipkeszerűen hímzett templomi zászlók, a színes kalocsai 
mintájú terítők, az oltárok előtti művészi virágkompozíciók 
otthonossá varázsolták a teret. A főoltárképen Szent Anna és 
mellette leánya, a tizenéves Mária – egy család, mely a hívek 
és az algyőiek nagy családját várja templomuk védőszentjének 
ünnepére, s az ehhez kötődő búcsúra.

Kevesen ültek az algyői templom barnára festett padso-
raiban – az istentiszteleten, de az azt követő hangversenyen 
is. Sőt: jórészt ugyanazok az arcok tűntek föl, mint más közös-
ségi rendezvényeken. A messziről jött ember látja: olyan sok 
és színvonalas programot kínálnak a köznek ingyen ebben a 
kisvárosnyi nagyközségben, hogy az algyőiek – elkényeztetett 
gyerekként – válogatnak, hanyagolnak!   

A templomból kilépő hangverseny-látogatót szinte fejbe 
vágta a júliusi este forrósága, meg a zaj. Mert a templom mel-
letti bitumenes pályán labdák pattogtak, odébb mutatványosok 
üvölttették az egynyári slágert és forgók-hinták nyelték a 
pénzt. Ez az élet – ma, kedves húgom. Az algyőiek közül sokan 
nem templomban rendezik az Isten színe előtt már megbocsá-
tott bűnökért járó büntetések részleges vagy teljes elengedését, 
búcsúztatását, hanem „másképp” intézik lelki életüket. 

Ölel nővéred:
Ágnes

Algyői lovasnapok
Helyszín: Lovaspálya

Augusztus 25–26.
Programok
Augusztus 25. (szombat)
DÍJUGRATÓ VERSENY: C-O ; B1 – A, B, C ; B2 ifi  ; B2 
nyitott kategóriában és C3 Gyevi Kupa
  9.00 órától: Civil szervezetek, családok kakaspörkölt 
  főző versenye.
  9.00 órától: Díjugratás.
10.00 órakor: Csikós bemutató.
11.00 órától: Ddíjugratás.
14.00 órakor: „Pusztaötös” lovas bemutató.
14.30 órakor: Díjugratás – „Gyevi Kupa”.
16.30 órakor: Eredményhirdetés.
17.00 órától: Tábortűz, szalonnasütés.
18.00 órától: Sándorfalvi lakodalmas együttes.
19.00 órakor: Sztárvendég: L’AMOUR.
20.00 órától: Lovasbál a helyszínen.
Augusztus 26. (vasárnap)
FOGATHAJTÁS
  9.00 órakor:  Zenés felvonulás fúvószenekarral.
10.00 órakor:  A fogatok felsorakozása, köszöntése.
10.15 órakor: A pálya bejárása.
11.00 órától: Akadályhajtás.
13.45 órától: Csikós bemutató.
14.00 órától: Vadászhajtás.
16.00 órától: Póni fogathajtás.
16.45 órától: „Pusztaötös” bemutató.
17.00 órától:  Eredményhirdetés.
17.30 órától: Fellép a Parlandó Énekegyüttes, valamint 
  a Babszem Tánccsoport.
18.00 órától: Tombolasorsolás: értékes nyeremények, 
  a fődíj egy csikó.
Mindkét napon kiállítók, kézműves kirakodóvásár, Szegedi 
Hagyományőrző Lövészklub kiállítása, vendéglátó egységek 
(pörköltek, sültek, hűtött italok), vidámpark a gyerekeknek, 
állatsimogató, sétakocsikázás, lovagoltatás póni lovakon.
A helyszínen bemutatkozik az Országos Kecsketenyésztők 
Baráti Köre. Saját szervezésükben kecskesajt-, kecsketej kós-
tolás és vásár.
Szeretettel várnak minden kedves vendéget! 
Jó szórakozást, kellemes időtöltést kíván a rendezőség.
A főzőversenyre augusztus 21-ig lehet jelentkezni. Telefon: 
Bakos István – 06-30/223-0017

Augusztus 20.
Szent István ünnepén, augusztus 20-án 10 órakor ünnepi, 

zenés szentmisére, majd az új kenyér megszentelésére várják 
az algyőieket a Szent Anna-templomba. Fellép: Ferrero Mar-
git csángó népdalénekes.
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Változik az autóbusz menetrend – 2007. szeptember 1-jétől

Algyői séták
Könyv a falu napjára

Algyő önállóvá válásának 10. évfordulója alkalmából a 
nagyközség önkormányzatának támogatásával készül az 
Algyői séták című könyv. A sok fotóval illusztrált kiad-
vány célja az, hogy Algyőt, azon belül is az elmúlt tíz év 
munkáját, eredményeit minél több szemszögből mutassa 
be. Közel száz algyői mesél lakóhelyéről és munkahelyéről, 
így bemutatja azt, amit legjobban ismer vagy szeret e 
településen. Az Algyőről így készült mozaik az itt élők 
számára fölvillantja a lakóhely/munkahely sokféle (ismert 
és kevésbé ismert) arcát. De egyfajta útikönyvvé is összeáll 
a mozaik, mely az itt vendégeskedő számára a falu megis-
merésében segít, az idegen számára pedig kedvet csinál a 
látogatáshoz.

Az algyői séták elkezdődtek: az algyői körforgalomtól 
induló, három íven haladó sétán újságíró és fotóriporter rög-
zíti, amit már tud, illetve lát, hall, érzékel és újonnan meg-
tud Algyőről. Az e sétákon megismerhető személyekről, 
épületekről, intézményekről, cégekről – Algyő és az itteni 
táj hangulatról fotók készülnek. A kép és szöveg lakó- és 
kirándulóhelyként is bemutatja a falut, a 2007. október 1-jén 
visszaszerzett önállósága 10. évfordulóját ünneplő Algyőt.

A Tisza Volán Zrt. 2007. szeptember 1-
jétől (szombattól) az 5003 Szeged - Algyő 
helyközi autóbuszvonalon új menetrendet 
léptet életbe. A menetrend racionalizá-
lását az utasszámok jelentős csökkenése 
és a gazdálkodás egyensúlyának megtar-
tása indokolja. 

Az alábbi időpontokban indulnak autó-
buszok: (Jelmagyarázat: 

M = munkanap, 
SZ = szabadnap, 
SZMsz = Szabad és munkaszüneti nap,
T = a tanév tartalma alatt munkanapo-

kon, 

Mn = munkaszüneti napok kivételével 
naponta.) 

Szegedről Algyőre indul autóbusz a tar-
jáni Víztorony térről: (menetidő – Algyő, 
Radnai utcáig: kb. 20 perc, távolság: 
11,7 kilométer):  M4.45,   5.05,   M5.25,   
M5.45,   6.05,   T6.25,    SZ6.35,    M6.35,   
T6.45,   7.05,   Mn7.35,   8.05,   9.05,   
10.05,   SZ10.35,   11.05,   SZ11.35,   
12.05,   13,05,   M13.35,  14.05,   M14.35,  
15.05,   M15.35,  16.05,   M16.35,  17.05,   
M17.35,  18.05,    19.05,  20.05,  21.05,  
22.05,   22.45.  

Algyőről Szegedre Algyő Radnai 
utcától indul:  4.25,   M4.45,  M5.10,   

SZMsz5.30,   M5.30,   M5.50,   M6.10,   
SZMsz6.30,   M6.30,    T6.50,    Mn7.00,   
T7.10,    7.30,   Mn8.00,   8.30,   9.30,   
10.30,    SZ11.00,  11.30,   SZ12.00,   
12.30,   13.30,   M14.00,   14.30,   M15.00,   
15.30,   M16.00,    16.30,   M17.00, 17.30,   
18.30,   19.30,   20.30,   21.30,   22.25.

Az algyőiek fi gyelmébe ajánlja a Tisza 
Volán Zrt. az alábbi utazási lehetőségeket 
is: az 5006 Szeged – Algyő – Algyő – Ady 
major autóbuszvonal járatai; az 5005 
Szeged–Hódmezővásárhely autóbusz-
vonalon periodikus menetrend szerint, 
óránként közlekedő járat Algyő vá. bej. út 
megállóhelyen.

Virágtenger a ház körül
Algyő Nagyközség Önkormányzata felhívással fordul Algyő 

lakosaihoz, lakóközösségeihez, intézményeihez,  vállalkozásai-
hoz lakóhelyünk virágosabbá tétele érdekében. 

Az alábbi kategóriákban versenyt hirdet:
1. A legszebb virágos előkert
2. A legvirágosabb erkély
3. Rendezett utcakép
4. A legszebb virágos lépcsőház
5. „Tiszta udvar, rendes ház”
Értékelés: 2007. májustól szeptemberig. 
A szakemberek folyamatosan járják a falut, fotóznak és pon-

toznak, fi gyelembe véve a virágnyílás különböző szakaszait. 
Eredményhirdetés: 2007. október 1-jén,  Algyő napján.
A fotók megtekinthetők lesznek a faluházban, ahol a látogatók 

is szavazhatnak közönségdíjasra. Kategóriánként az első három 
helyezettet emléktáblával díjazzuk.  

A különböző kategóriákban első helyezett, illetve a közönség-
díjas 50.000 forintos pénzjutalomban részesül.

Kizárólag a  „Tiszta udvar, rendes ház” kategóriára kell előre 
nevezni, melynek határideje: 2007. augusztus 31. 

Jelentkezés, további információ: a (62 ) 267-567-es vagy a  
20-444-53-58-as számon, illetve

e-mailben az  rdohany@freemail.hu címen. 
A versenyben szereplő virágos részeket bizottság értékeli sza-

kemberek közreműködésével.

Aki a virágot szereti…! Fotózhatunk?
A virágosítási verseny elkezdődött! A bizottság folyamatosan 

fotózza és pontozza a szépülő kerteket. Több,  belső kertrészlet 
is magával ragadta a szemlélődőket. Ám a bizottság csak a tu-
lajdonos engedélyével fényképezheti a belső kertet. Ezért kérik, 
az alábbi elérhetőségeken jelentkezzenek, akik belső kertjük 
fotózásához hozzájárulnak: telefonon a (62) 267-567, illetve a 
20-444-53-58 számon, elektronikus levélében a  rdohany @free-
mail.hu címen.

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Parkfenntartási napló
Az óvoda és bölcsőde előtti kert kialakítására nyert pályázat 

előkészületi munkái megkezdődtek. A kopott, elöregedett pado-
kat kiemeltük, a vezetékekbe lógó tujákat kivettük, a sövényeket 
megbontottuk, így átláthatóvá válik a park. Új utcabútorok kerül-
nek ki: padok, szemetesek. Növények közül kiültetünk 4 darab 
kislevelű hársfát, 3 darab trombitafolyondárt.

A terület termőfölddel lesz feltöltve, majd ezután  füvesítünk.
Az Egészségház utcai járdaépítés kapcsán a rendelő előtt cser-

jéket, kúszórózsákat telepítünk át.  A fürdő belső részét fogják  
díszíteni. 

Gyeviép Kht.

Algyői „indián” kajakosok
A Tatai tavon megrendezett Indián Játékok Országos kajakverse-

nyen szerepeltek az idei évben toborzott, a Patrónus programban 
résztvevő algyői  utánpótlás sportolók. A programban résztvevő 
gyermekek kötelező versenyére 17 gyermek készült 7 héten keresz-
tül. Ez volt az első alkalom, hogy a kajakversenyzőkkel közösen 
versenyezhettek a szabadidős sportolók Végül 11 fő 4 helyszínen 44 
rajtlehetőséget kapott, hogy számot adjon atlétikai, labdajáték és ka-
jakos tudásáról. 

Eredmények: Kopasz Bálint 2. Bozsák Bence 13. Samu István 15. 
Bús Melinda 18. Kőműves Mariann 21. Bús Bettina 24. Szalontai 
Bence 24. Mihály Alexa 25. Bús Hajnalka 28. Kovács Roland 34. Bu-
gyi János 41.

Hálásan köszönik az algyői sportolók a kisbuszt, amelyet egy 
szegedi vállalkozó biztosított a gyermekeknek, az egyen pólókat, me-
lyeket az iskola igazgatónője adott kölcsön, a kísérő szülők segítségét, 
amely a hosszú versenynapon nagyon jól esett. Sajnálattal tudomásul 
vették a sportolók, hogy a verseny előtt tervezett sporthétre beadott 
alapítványi pályázatunk nem nyert.  A következő versenyen gyermek 
sportolóink már versenyzőként küzdenek a helyezésekért a Szegeden 
megrendezendő Vidék Bajnokságon.

Kopasz Péter 
szakosztály vezető
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Üléseztek a képviselők

Szélerőmű Algyőn?

Algyőnek, adottságai alap-
ján, erős gazdasági ága lehetne 
a turizmus. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy az ilyen jellegű 
intézmények bevétele növeked-
jen, fejleszteni kell – lépésről 
lépésre. E fölismerésekre alapoz 
a Gyevitur Algyői vendégház és 
Turisztikai Kft. 2007-től 2010-ig 
tartó gazdasági koncepciója.

A Szabadidőközpont legfőbb 
bevételi forrása a szálláshelyek 
értékesítése lehet. Az apartma-
nok kialakításával új vendégkör 
érkezik, de munkásszállásra is 
igénybe veszik a létesítményt 
– például a Mol érdekeltségébe 
tartozó cégek közül. Kirándulási 
cél-pontként is népszerűsítik a 
parkosított területet: egy isko-
lával, a szegedi százszorszép 
Gyerekházzal, továbbá nyugdíjas 
klubokkal hosszú távú megál-
lapodást kötöttek. A hangárban 
családi rendezvényeket tartanak. 
Nyáron a konyha kihasználtsága 
70 százalékos. Rendezvények 
ide csalogatása, továbbá a jól 
bevezetett saját programok (pél-
dául gyermeknap) mellett két al-
kalommal saját szervezésű fesz-
tivált tartanak: a honfoglalás kori 
nomád ételek főzőversenyt, illetve 
a Góbé kalákát idén először ren-
dezik meg. Szükséges beruházás 
2010-ig: a meglévő ifjúsági 
szálló komfortosítása, új szál-
láshelyek és játszótér, no meg két 
kemence építése, úszómedence 
telepítése, de a konyha felújítása 

és felszerelésének bővítése se 
halogatható.  

A Borbála fürdő idén február 
9. óta várja vendégeit, akik 
kényelméről 9 fős személyzet 
gondoskodik. Bár e fürdő az 
algyőiek kérésére és elsősorban 
nekik épült, ám a látogatók közül 
csak minden harmadik lakik a 
községben. Első lépésként az a 
cél, hogy naponta összesen lega-
lább 170, hosszabb-rövidebb ideig 
fürdőző vendég vásárolja meg a 
belépőt, miközben egyszerre 140 
fürdőző kényelmes kiszolgálását 
tudják biztosítani. 

A szombat éjszakai fürdőzés 
plusz szolgáltatását koktél-
partival, fürdőruha bemutatóval 
igyekeznek színesíteni. A fürdő 
fejlesztése érdekében 2010-ig 
elképzelhető ide a gyógy- és kon-
ferenciaturizmusra alapozó szál-
loda építése, továbbá egyedi lát-
ványelemekkel fölszerelt kültéri 
medencék kialakítása, a parkoló 
bővítése és a parkosítás.

A tiszai szabad strand ku-
riózum, de látogatottsága és 
fejleszthetősége időjárásfüggő. 
Jelenlegi állapotában pihenésre, 
kikapcsolódásra, sportolásra (ka-
jak-kenu) kiválóan alkalmas. Ezt 
a szolgáltatást az algyőiek hagyo-
mányból és nosztalgiából eg-
yaránt igénylik. A kajak kölcsön-
zés elindulása után, a következő 
években a sportolási lehetőségek 
bővítését (strandröplabda, ho-
mokfoci) tervezik.   

Július utolsó szerdáján is üléseztek 
az algyői képviselők. Az önkormány-
zati képviselő-testület – dr. Piri József 
irányításával – először a Szeged-Algyő 
helyközi autóbuszvonalon tervezett men-
etrend módosításával foglalkozott.

A nagyközség 2007. évi költségveté-
sének módosítása is a testület előkerült: 
ez tartalmazza az eddig eldöntött fejlesz-
tések kiadási előirányzatait, és a felmerült 
pénzeszköz átadásának összegeit – így 
például a Gyevitur Kft. részére szükséges 
iszapcentrifuga és gépjármű vásárlás; a 
bölcsőde környezetének és parkolójának 
rendbetételéhez, illetve a járdaprogram-
hoz, a csapadékvíz elvezetőhöz szükséges 
összegeket.

A képviselők elfogadták az ESZI 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, 

szakmai programjának módosítását, va-
lamint a Bóbita bölcsőde házirendjét. A 
személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról szóló helyi rendeletet módosítva a 
bölcsődében fi zetendő térítési díjat napi 
296 forintban állapították meg.

Megújuló energiaforrás, vagyis szél-
erőmű üzemeltetésének javaslatával ke-
reste meg az önkormányzatot egy német 
üzletember, illetve egy magyarorszá-
gi cég. Algyő külterületén (Farkirét, 
Porgány, Ráklóczi telep egy része, va-
lamint Szomolya, Gyevi tanyák, illetve a 
Mol-központ mögötti Nagy-Baktó terü-
leten) kívánna szélkerekeket létesíteni. A 
szélkerekek létesítése magánterületeket 
érintene, ezért minden tulajdonossal kül-
ön megállapodás készülne, miközben az 
önkormányzati tulajdonú utak használa-

táról is külön megállapodás születne. 
Az együttműködés tervezetéről tárgyal-
tak a képviselők, de döntést nem hoztak 
– a szélerőmű létesítésének lehetősége a 
következő testületi ülésen is téma lesz

A képviselők tájékozódtak a tes-
tület határozatainak végrehajtásáról, il-
letve az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről. Pályázatokról is döntött 
a testület: Algyő a Dél-Alföldi Operatív 
Program fölhívására a belterületi utak 
korszerűsítését, a fehér iskola akadály-
mentesítését támogató projekteket nyújtja 
be. 

Zárt ülésen kitüntetések adományo-
zásáról tárgyaltak a képviselők, majd 
megvitatták a Gyevitur Algyői vendégház 
és Turisztikai Kft. 2007-től 2010-ig tartó 
gazdasági koncepcióját.  

Pályázati sikerek
Leader+: turisztikai programok 

és fejlesztések

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” – ez 
a mottója a Leader+, az Európai Unió olyan pályázati 
programja, mely olyan kezdeményezéseket támogat, 
melyeket nem fednek le a tagállamok fejlesztései, de 
fejlesztésük az EU érdekében áll. A Leader+ Közös-
ségi kezdeményezés része az EU vidékfejlesztési 
politikájának, ami a közös Agrárpolitikai második 
pillérét alkotja.

A Leader-fölhívásokra Algyő is reagált, össze-
sen 8 pályázatával nyert támogatást. Ezek között 
az önkormányzat a Szivárvány óvoda és a Bóbita 
bölcsőde előtti parkosításhoz kap jelentős anyagi 
segítséget. Az önkormányzat és az Algyői Sport-
kör is a víziturizmus fejlesztéséhez szükséges 
sport és tanuló kajakokra és azok szállítására szol-
gáló eszköz beszerzéséhez nyert támogatást. Az 
Algyői Általános Iskola tanösvényt alakíthat ki a 
térség természeti értékeinek optimális kihasználása 
érdekében – a strandtól a Fehér iskoláig az ártérben 
kiépített kerékpárút mellett. A Gyevitur Algyői ven-
dégház és Turisztikai Kft. kettős sikere: játszóteret 
létesíthet a Szabadidőközpont területén, valamint 
helyi hagyományokra épülő, tájjellegű „honfogla-
lás-kori” nomád ételek főző fesztiválját valósíthatja 
meg – idén szeptember elején a megye vendéglátó-
sai versengenek. Az Algyői Faluház, Könyvtár és 
Tájház turisztikai jelentőségű programokat (falunap, 
lovasnap) szervezhet és rendezvénynaptárt készíthet; 
továbbá (gyermek foglalkozásokra, szabadtéri 
kézműves fog-lalkozás helyszínének si alkalmas) 
bemutató fészert építhet a tájházban. A kilencedik 
projektet, a Bartók Béla utcai játszótér fejlesztésé-
nek tervét még nem bírálták el. 

A programok összértéke: több mint bruttó 12 mil-
lió forint, s mindegyiket idén év végéig meg is kell 
valósítani.   

A turizmus a helyi gazdaság 
húzóágazata
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Térítési díjak 
befi zetése

Az óvodában a gyerekek el-
látásáért fi zetendő szeptember 
havi térítési díjat a megszokot-
tól eltérően augusztus 30-án és 
31-én csak délelőtt 8 órától 12 
óráig lehet befi zetni.

Nyári ügyelet 
az iskolában

A 2007/2008-as tanév első taní-
tási nyári ügyelet az iskolában

Az algyői iskola nyári ügyeletet 
tart: augusztus 1-jén 8.00  és 
14.00 óra között. 

Hivatalos ügyintézés: augusz-
tus 21-től minden nap 8.00 – 15.30 
óra között. Takarítási szünet 

Az algyői óvoda szokásos nyári takarítási szünetét augusz-
tus 1-jétől augusztus 31-ig tartják. Kérjük a szülőket, hogy 
ezen időszak alatt a gyermekek felügyeletéről szíveskedjenek 
gondoskodni! Akinek gondot jelent a gyermeke elhelyezése, 
írásban jelezze igényét az óvodavezetőnél!

Új nevelési év az oviban
A nevelési év első napja: 2007. szeptember 3.
Az első osztályba induló gyermekek gyülekezése szeptem-

ber 3-án reggel 7.30 órakor az óvodában, mert az óvó nénikkel 
együtt kísérjük őket az iskolai évnyitóra. Minden csoportban au-
gusztus 30-án 17 órakor szülői értekezletet tartanak.

A csoportbeosztásokat az óvodai hirdető táblán közzé teszik. 
Minden szülő megjelenésére feltétlenül számítanak.

A 2007-2008-as tanév rendje 
az iskolában

2007. szeptember 3. (hétfő): a 2007-2008-as tanév első tanítási 
   napja
2007. október 29–31.  őszi szünet  
2007. december 22–2008. január 2. téli szünet
2008. március 21–25.  tavaszi szünet
2008. június 13. (péntek)  a 2007/2008-as tanév utolsó 
   tanítási napja

*
Ebédbefi zetés szeptember hónapra (20 nap): 2007. augusztus 

23-tól (csütörtök) a Fehér iskolában.
Pótvizsga időpontja: 2007. augusztus 28. (kedd).
Tanévnyitó ünnepség: 2007. szeptember 3. (hétfő) 8.00 óra, 

Fehér iskola.
További tájékoztatás olvasható a Fehér iskola faliújságán il-

letve az iskola honlapján a www.algyoiskola.hu címen. 

Együtt a Gyermekeinkért Alapítvány Kö-
zhasznú Szervezet

2230 Gyömrő, Eötvös u. 41.Tel.: 29-531-
670, Mobil: 20-807-4848, Fax.: 29-531-671

Web: www.egyalapitvany.hu, E-mail: eg-
yalapitvany@mediacenter.hu

Bankszámlaszám: 10700024-45155408-
51100005 Adószám: 18716951-2-13

Az Alapítvány elfogad a pénzbeli adományokon túl használ-
ható gyermekkönyveket, játékokat, gyermekruhákat, melyeket a 
könyvtárban kérünk leadni nyitvatartási időben.

Egyúttal sok szeretettel meghívja Önt/Önöket 2007. szeptem-
ber 21-én a Gödöllői Grassalkovich – Királyi Kastélybeli Jó-
tékonysági Rendezvényre!

Az est bevételét a Kerepestarcsa  Flór Ferenc Kórház Gyer-
mek Osztály és a SOTE II. sz. Gyermekklinika Csecsemő és 
Intenzív Osztálya részére ajánlják föl. 

Koncert helye: Grassalkovich-Királyi Kastély (2100 
Gödöllő)

Időpontja: 2007. szeptember 21.  (péntek) 19.00 
Fellépő művészek: Détár Enikő, Adagio Zenekar 
Jegyárak: 15.000 Ft
A jótékonysági estre a Tiszteletjegy ára maga a támogatás 

összege is.                                
Az Ön, illetve cége által felajánlott összegről – mint kö-

zhasznú szervezet – igazolást adnak, melynek alapján leírható 
az adóalapból.

Banki átutalás esetén a 05/2007 számot, illetve az Önök 
adószámát, telefonszámát is szíveskedjenek feltüntetni, az 
igazolás pontos kiállítása céljából!

Jávorszki Györgyné
főmunkatárs

Jótékonysági est

50 éves osztálytalálkozó
Nagy izgalommal vártuk június 2-át, ugyanis 50 éves osztályta-

lálkozónkra jöttünk össze a Fehér iskolába a volt tantermünkben. 
Kedves tanáraink is eljöttek: dr. Birkás Mária osztályfőnökünk, 
Bozsó Pista bácsi, Várhelyi Flóriánné (Czirok Magdi néni). 
Nagy Lászlóné Edit néni, Bereczki Tiborné, Lakatos Pál, aki a 
fi úkat tanította 1-4-ig. Ő minden találkozónkon megjelenik. Az 
ötven év alatt négy találkozó volt, a többség mindig eljött.

Sajnos sokan nincsenek már közöttünk. A találkozó előtti na-
pon meglátogattuk őket a temetőben. Egy-egy csokor virággal és 
imával emlékeztünk rájuk: Várhelyi Flórián tanár úrra, Kiss Mi-
hály tanár úrra és nagyon szeretett tanító néninkre, Füles Imré-
nére, aki az első négy osztályban tanított bennünket. Mi voltunk 
az Ő báránykái. Emlékeztünk osztálytársainkra: Csányi Rózsira, 
Boldizsár Rózsira, Magony Babira, Tóth Incire, Czirok Mar-
csira, Nagy Ferire, Bakos Sanyira és Demjén Ferire.

Nagy várakozással vártuk a szombati napot. A tanterem 
ajtajában vártuk kedves tanárainkat és diáktársainkat, ölelgettük 
egymást, vége-hossza nem volt a beszélgetésnek. Volt olyan 
társunk, akit 50 éve nem láttunk: Herczeg Erzsit Orosházáról. 
Vidékről is jöttek. Damján Veszter Pestről, Molnár Erzsi 
Zákányszékről, Piri Márti Vásárhelyről. Szegedről Széll Anna, 
Pataki Rózsi és Szakács Józsi. A főszervező, a mi Tösmagi 
Andrisunk Szőregről. Algyőről Varga Juliska, Pataki Marika, 
Kátai Piroska, Varga Marika, Molnár Marika, Tari Erzsi, Elekes 
Erzsi és Gonda Karcsi jött el. Sajnos Vámos Misi betegsége miatt 
nem tudott eljönni. Reá is sok szeretettel emlékeztünk.

Mindenki beszámolt röviden az életútjáról, utána szabad 
csevegés következett. Szeretett osztályfőnökünk meg is jegyezte, 
akár az ötven évvel ezelőtti osztályt látná maga előtt (zsibongás 
csoportokban), olyan elmélyülten nézett bennünket.

Utána kivonultunk az algyői halászcsárdába, egy kis vacsorára. 
Ott is jókat beszélgettünk. Elhatároztuk, hogy ezután minden 
évben, június első szombatján találkozunk, mert az osztályunk 
igazi összetartó osztály.

Köszönjük Tösmagi Andrisnak, Pataki Marikának, Molnár 
Marikának és férjének a nagyszerű szervezést, továbbá Vámos 
Zoli cukrásznak a fi nom süteményeket. Remélem még sokat fo-
gunk találkozni mindenkivel.

Kiss Andrásné, Elekes Erzsi osztálytárs
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A vizitdíj visszaigényelhető
Valamennyiünket érintő probléma a vizitdíj visszaigénylése, 

melyet a módosított 217/1997(XII.1.) Kormányrendelet sza-
bályoz. A biztosított a befi zetett – nem emelt összegű – vizit-
díj visszatérítése iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjénél terjesztheti elő legkésőbb a 
tárgyévet követő 60 napon belül. A kórházi napidíj nem tartozik 
a visszatérítendő ellátások közé! 

A kérelemhez csatolni kell az adott naptári évben igénybe vett 
ellátásokért fi zetett vizitdíjakról kiállított nyugtát vagy számlát.

Amennyiben a biztosított (nem a család!) számlával, nyug-
tával igazolja, hogy az adott naptári évben az általa igénybe vett 
háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), illetve 
járóbeteg szakellátásért vizitdíjat (ide értve a fogászati szakel-
látást is) legalább már 20-20 alkalommal fi zetett, a 20 alkalom 
feletti ellátások után fi zetett vizitdíjak összegét az illetékes 
jegyzőtől visszaigényelheti. 

Felhívom fi gyelmüket, hogy a személyesen kérelmezett vizit-
díj visszatérítés ügyében azonnali határozatot minden hónap első 
szerdáján 8-12 óráig beadott kérelmekre hozok, mely összeg dé-
lután a Polgármesteri Hivatal házipénztárában pénztári órában 
(13-tól 17 óráig) készpénzben ki is fi zetünk.

Kérésem, hogy a 20 nyugtán felül ne egyesével hozzák be a 
Polgármesteri Hivatalba a számlákat, hanem várjanak össze 4-5 
darabot! 

Üllei Kovácsné Dr. Udvardy Gizella
mb. jegyző

Megnyílik a Bóbita bölcsőde
Az algyőiek örömére hamarosan megnyílik a Bóbita 

bölcsőde. 
Az intézmény hivatalos neve: Egyesített Szociális Intézmény, 

Bóbita Bölcsőde.
A bölcsőde címe: 6750 Algyő, Kastélykert u.15.
Telefonszáma:  62/517-368, 62/517-367.
A bölcsődevezető: Jankovicsné Veres Katalin.
A szakmai vezető helyettes: Gyömbér Kornélia.

Az intézmény nyitva tartása: A bölcsőde naponta reggel 6 
órától délután 17 óráig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, 
hogy 8.00-8.30 óra között ne zavarják a reggelizést, gyerme-
kükkel előtte vagy utána érkezzenek. A gyermekek hazavitelére 
délután 17 óráig van lehetőség.

A gyermekek kiadásának rendje: A bölcsődéből a gyerme-
keket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy vi-
heti el; 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.

A bölcsődei átadó használata: A bölcsődei átadóban minden 
gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, 
hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, 
mert a bölcsődében hagyott, illetve a gyermek személyes tár-
gyaiért felelősséget vállalni nem tudunk.

A bölcsődeorvos javaslatait: betegség esetén a bölcsődébe 
járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és egyéb vizsgála-
tokra vonatkozóan kérjük betartani.

Betegség esetén: A bölcsődébe csak egészséges gyermek 
hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5C és ennél 
magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre 
gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban 
előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell.

Tájékoztatási kötelezettség: A gyermek gyógyszer és 
ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgá-
lás eredményét kérjük bemutatni.

Megbetegedés esetén: Abban az esetben, ha a gyermek nap-
közben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő értesíti a 
szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a 
pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél 
előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi el-
látásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

Távolmaradás esetén: Ha a szülő a gyermekét betegség vagy 
más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás okát 48 órán 
belül közölje a bölcsőde vezetőjével vagy a helyettessel.

Kapcsolattartás: A család és a bölcsőde kapcsolatának 
erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő be-
szoktatáson túl a gondozónő-szülő napi találkozásaira, az 
üzenő füzeten keresztül történő információcserére, szülői érte-
kezletekre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a családoknak 
a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatá-
suk időpontját gyermekük gondozónőjével előre egyeztessék. 
Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár 
a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, 
vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.

Térítési díj befi zetéséről: Kérjük, hogy a térítési díjat az előre 
jelzett napon pontosan fi zessék be. Fizetési és egyéb gondjaik 
esetén keressék a bölcsődevezető helyettest, aki felvilágosítás-
sal és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.

A házirend betartását köszönjük!
Jankovicsné Veres Katalin

Intézményvezető

Köszönet, 
mert értünk dolgoznak!

Nagy öröm, ha két tiszteletben tartott ember nyugdíjba készül. 
Algyő egész lakossága szívében most kétféle érzelem kavarog. 
Ugyanis dr. Lantos Tibor és kedves felesége, Katika, Algyő 
gyógyszerészei tisztességgel megérdemelt nyugdíjas éveikre 
készülnek. 

Negyven éve szolgálják egész nagyközségünk egészségét. 
Végtelen türelemmel, becsülettel, mindig szolgálatkészen fordul-
nak felénk. Ha valamely gyógyszer nincs a készleten, biztosak 
lehetünk: azt másnapra meghozzák, szívesen adnak tájékozta-
tást, felvilágosítást, bármivel is fordulunk hozzájuk: kielégítő 
válasszal, tanáccsal bocsátanak a gyógyulás útjára minket! 
Bátran mondhatom: Algyőn több generáció is ismeri, elismeri, 
tiszteli és szereti eme kedves házaspárt. Méltók hát legmélyebb 
tiszteletünkre! Mind én, mind egész családom, szívembe zártuk 
őket. Megérdemelt nyugdíjas éveikhez kívánunk nyugodt, bol-
dog, egészségben gazdag együttlétet kedves családjuk körében!

Mély tisztelettel és köszönettel: 
Molnár Péterné és családja (Algyő, Törpe u. 8.)

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Egyesített Szociális 
Intézménye 

Bóbita Bölcsődéjébe 
szakács végzettségű

munkavállalót keres napi 4 órás munkára a bölcsőde kony-
hájára szerződéses munkaviszonyba.

További 4 órás munkalehetőség a Gyevitúr Kft. konyháján 
egészítené ki a munkarendjét, így munkaszerződése napi 8 
órát tartalmazna 2 telephelyen, megegyezés szerint, változó 

munkarendben.

Jelentkezéseket várjuk: Egyesített Szociális Intézmény
6750 Algyő, Piac tér 17. Telefonszám: 267-048

Jankovicsné Veres Katalin
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Algyői lakos 

autó-

villamossági 

szerelést 

vállal.

Tel.: 30/2782-489

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás

Algyői temetőben:
Tel.: 06-20-32–77–406
Teljeskörű temetkezési
szolgáltatással állunk

az algyői lakosok részére,
bemutatóterem, gyász, 

illetve köszönet-
nyilvánítás

(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Burgonya
termelői áron 

kapható
(kleopátra, kondor)

Algyő, 
Kastélykert u. 169.

Telefonszám:
 06-20-988-5785; 

62/267-266

Az Algyői VSM BT 
konténeres 

törmelékszállítást 
vállal.

Ár: 
4 m3-es konténerrel 

11.000,– Ft
7 m3-es konténerrel

17.000,– Ft
Érdeklődni: 

06-20-9823-107 
vagy 06-20-979-1088-as 

telefonszámon.

120 m2-es Layher

homlokzati állvány 

bérbe adó.

Érdeklődni: 

Suti István – telefonszám: 

06-30/987-4060.

Kondor étkezési 

burgonya eladó: 

100 Ft/kg

Érdeklődni: 

Kovács Ferenc, 

Algyő, Hóvirág u. 13.

Telefonszám: 62-268-353

Kertészkedjen ve lünk!
Parkosításhoz, cserepes illetve balkon növényekhez, 
jó minőségű Általános virágföld, 
valamint Kerti komposzt 
kedvezményes áron kapható!

Kiszerelések:
Virágföld:       55 l, 110 l        
Kerti koposzt: 55 l, 110 l  

Algyő, Kastélykert u. 169.
Mobil: 06-20/9145112
           06-20/5988836

 

TÉRBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE

Beton tér- és falburkolatok készítése,
különleges, 

üzletekben nem kapható mintákkal is.

Egyedi megrendelés alapján, akár színesben is,
elkészítjük járdák, utak, lábazatok, ablak és 

sarokdíszítő burkolatát.

Érdeklődni: 06-70-581-76-78
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Algyőiek Németországban
Jól szervezett és kitűnő hangulatú túrán vett részt a dr. Piri József pol-

gármester által vezetett algyői küldöttség amely a Hebertsfeldeni testvér-
település meghívására utazott Bajorországba.

A június 6-9.-ig tartó túra első napján a hebertsfeldeni polgármester, 
Alfred Wollinger fogadta a küldöttséget a Községházán, majd a vendégek 
elfoglalták a magánházaknál kijelölt szálláshelyeiket.

Szombaton délelőtt Pfarrkirchenben tett látogatást a küldöttség, ahol 
egy óriási bevásárlóközpontot látogattunk meg, majd hangulatos ebéddel 
fejeződött be a délelőtt. 

Szombaton délután került sor a HSV nagyszerű sportpályáján a he-
lyiek által nemzetközinek beharangozott Németország-Magyarország 
mérkőzésre, mintegy 500 néző előtt. A Portörő Lajos által edzett és az 
Algyő SK NB III-as játékosaival megerősített labdarugó csapat a vendég-
szurkolók által végig hangosan támogatva óriási küzdelemben, vesztett ál-
lásból fordítva 5:4 arányban győzedelmeskedett az igen jó képességű helyi 
csapat ellen. Ezzel a győzelemmel némi gyógyírt szereztünk az 1954-ben 
Bernben elszenvedett világbajnoki mérkőzés sajgó sebeire. A mérkőzést 
követően a két csapat és a szurkolótáborok baráti poharazgatással és kitűnő 
vacsorával pihenték ki a mérkőzés fáradalmait. 

Vasárnap délelőtt a helyi sportegyesület megalakulásának 60. évfor-
dulójára celebrált ünnepi misén és körmeneten a helyiekkel együtt vettünk 
részt, ebéd után a mintegy 60 km-re fekvő festői szépségű Ostenburgba 
látogattunk, ahol egyrészt gyönyörködtünk a táj szépségében másrészt lá-
togatást tettünk egy 850 éves várkastélyban, illetve múzeumban. 

Vasárnap este a szállásadóknál rendezett partikon búcsúztunk el szívé-
lyes vendéglátóinktól. A hétfő reggeli indulás során polgármester úr a 
vendégek nevében köszönetet mondott a szívélyes vendéglátásért, egyben 
2008-ra meginvitálta a hebertsfeldeni sportegyesület junior és szenior korú 
labdarugóit egy visszavágó mérkőzésre. 

A fáradtnak semmiképpen nem tűnő küldöttség 9.-én hétfőn este szer-
encsésen megérkezett Algyőre, felejthetetlen élményekkel meggazdagod-
va.

Bakai László,
a Algyői Sportegyesület elnöke

Kertész leszek, fát nevelek…

A nyár veszélye is 
a bűncselekmény

Tapasztalataink szerint az iskolai szünidő 
beköszönte, a kerékpár- és strandszezon, valamint 
fi gyelmetlenségünk miatt a nyáron sok esetben eshe-
tünk olyan bűncselekmények áldozatává, amelyeket 
megelőzhettünk volna. Mely veszélyhelyzetekre ér-
demes odafi gyelni? Hogyan előzhetők meg az ilyen 
bűncselekmények? 

Kerékpárlopások
Mivel a jó idő miatt megnövekszik a kerékpárral 

közlekedők száma, sajnos több a kétkerekűek ellopása 
miatti bűncselekmény is. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy 
biciklijüket lehetőleg több, különböző fajtájú zárral 
zárják le, és azokat stabilan (például közterületi kerék-
pár-tárolóhoz, villanypóznához, padhoz, fához) rögzít-
sék! Az esetleges balesetek elkerülése érdekében kér-
jük, minden esetben tartsák be a KRESZ szabályait! 

Strandlopások
Nagyobb értéket (készpénz, telefon, ékszer, mp3-

lejátszó) lehetőleg ne vigyenek magukkal! Mindig mar-
adjon valaki a táskák közelében, vagy adják le értékes 
tárgyaikat az értékmegőrzőben! Értékeiket semmilyen 
esetben ne hagyják őrizetlenül – a strandon sem! 

Iskolai szünidő
A szünidőben a gyerekek gyakran maradnak szülői 

kontroll nélkül, ezért érdemes felhívni fi gyelmüket a 
nyár lehetséges veszélyeire. 

A lenge ruházatban könnyelműen elhelyezett értékek 
a zsebtolvajok számára könnyű prédává válhatnak!

Nyitva hagyott ajtók, ablakok
A nagy melegben előfordul, hogy a lakók elfelejtik 

becsukni a lakásuk ajtóit, ablakait. Ilyen esetekben a 
szúnyoghálón át a bűnözők könnyűszerrel bejuthatnak 
otthonukba. Ezért kérjük, az ablakokat, ajtókat, kertka-
put minden esetben zárják be!

Balesetek
A hőségben fi gyelmünk olykor lanyhulhat, ezért 

amikor közlekednek, legyenek mindig fokozott fi -
gyelemmel a szabályok betartására!

Strandon,  felhevült testtel, teli gyomorral, fel-
nőtteknél alkohol-fogyasztás után, kérjük, ne men-
jenek vízbe!

Letekert autóablakok
Előfordulhat, hogy a nagy hőség miatt lehúzott 

ablakot nyitva felejtjük parkoláskor. Az alkalmi tolvajt 
pontosan ezek a lehetőségek szülik. Kérjük, hogy 
gépjárművükben látható helyen értéket ne hagyjanak, 
és fokozottan ügyeljenek arra, hogy a parkoló autójuk 
ablakai fel legyenek húzva, ajtói be legyenek zárva!

Ne adjunk esélyt a bűnözőknek!
Szegedi Rendőrkapitányság

Augusztusi teendők
1. Öntözés
Gyepünket, dísznövényeinket a nyáron 

rendszeresen öntözzük! Napközben, mikor 
a levegő kezd forrósodni, nem szabad 
locsolni, mert könnyen leforrázhatjuk a 
növényeket. A kora reggeli, illetve az  esti 
órákban végezzük a locsolást!

2. Metszés

A tűlevelű sövények alakítását augusz-
tusban elkezdhetjük. A sövény oldala ne 
legyen merőleges, felfelé keskenyedjen! A 
nyírás előtt célszerű metszőollóval kijelöl-
ni a kívánt magasságot. A magányosan álló 
örökzöldeket csak akkor nyírjuk, ha felté-
tlenül szükséges a korrigálása! 

3. Évelők
Augusztus végétől valamennyi elvirág-

zott évelőt szét lehet osztani, átültetni. 
Elég idejük marad a begyökeresedéshez, 
a telet könnyebben átvészelik. A fris-
sen átültetett növényeket 3 centiméter 
vastagon takarjuk be komposzttal vagy 
tőzeggel! Alaposan öntözzük be, így 
hosszabb ideig nedves marad a talaj!

Jó kertészkedést!     
D. R.
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Algyői Reformátusok! 
Istentisztelet július 26-án délután 3 órakor a római katolikus 
templomban. Mindenkit szeretettel vár: 

Papp László református lelkész

Redőny, reluxa, harmonika-
ajtó, szalagfüggöny készítés. 
Telefon: 06-30/953-0395.

Leánderek különböző szín-
ben és méretben 3-12 ezer 

forintig eladók. Telefon: 06-
30/43-11-294 

Számítógép javítást és – 
bővítést vállalok. Telefon: 
06-70/33-33-596.

Aprók

Pályázati felhívás
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a GYEVIÉP Kht. ÜGYVEZETŐI

álláshely betöltésére.

Képesítési és egyéb feltételek:
felsőfokú műszaki végzettség, 

büntetlen előélet.

Előny:
legalább 5 év településüzemeltetési munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat,
közgazdasági végzettség,

vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:

szakmai önéletrajzot,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

végzettségeket, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
a községüzemeltetéssel összefüggő feladatok megoldásával 

kapcsolatos elképzeléseket.

Bérezés:
Megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. szeptember 26.

A megbízás időtartama: 
2007. október 01-jétől 2011. május 31-ig tart.

A pályázatot dr. Piri József polgármesterhez kell benyújtani. 

Levelezési cím: 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

Érdeklődni személyesen vagy 
a 62/517-517-es telefonszámon lehet.

Tisztelt Algyői lakosok !
Megalakult a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi 

Bizottság, és meghirdette a Parlagfűmentes Ház 
akcióprogramot

Mi a Program lényege?
Önkéntesek járják a települést 

és nézik, épp úgy a magánházak 
kertjeiben, mint az önkormányzati tu-
lajdonú területeken, hogy jelen van-e 
a parlagfű. Tájékoztató kiadványok, 
postaládákba történő kihelyezésével 
az önkéntesek igyekeznek a lakosság 
minél szélesebb körében elősegíteni 
a növény felismerését, valamint tu-
datosítani a parlagfű káros hatásait, 
és a gyommentesítés jelentőségét. 

Azon lakosok, akik tulajdonán nincs parlagfű, illetve az önkén-
tesek fi gyelemfelkeltésének hatására gondoskodtak ingatlanuk 
parlagfű mentesítéséről, postaládájukra dicséretet és elismerést 
dokumentáló matricát kapnak.

Így minden arra járó messziről láthatja, hogy olyan területre 
érkezett, ahol a tulajdonosok fi gyelnek egymásra és elvégzik 
törvényi kötelezettségüket, hiszen mondhatjuk, hogy minden 
negyedik honfi társunk allergiás megbetegedéstől szenved. 

Hol szerezhető be a matrica?
Akik nem csak a törvényi előírások és a büntetéssel fe-

nyegetettség miatt, hanem saját maguk vagy szeretteik allergiás 
tüneteinek enyhítését szeretnék elősegíteni, csatlakozhatnak 
a „Parlagfűmentes Ház” akcióprogramhoz. Az ingatlanuk 
parlagfű mentesítését elvégző tulajdonosok az önkormányza-
tunk parlagfű koordinátorától igényelhetik a segítségnyújtást 
„igazoló” matrica postaládájukra történő kihelyezését.

 Koordinátor: 
Molnár Lajos 

Bérletárusítás
A szeptemberi bérleteket  augusztus 30. és 31., valamint 

szeptember 3., 4., és 5. napján 9-17 óra között lehet megváltani 
a faluházban.

Szüreti gyermekfesztivál 
az óvodában

Szeptember 20-21-én szervezzük az őszi szüreti mulatságot 
az óvodában.

Ebben az évben dióbél királyfi t választunk, aki a legtöbb diót 
hozza, annak fején ékeskedik a királyi korona.

Egyéb őszi terméseket a bábok készítéséhez, szőlőt a must 
készítéséhez, gyümölcsöt, valamint terményeket is szívesen 
fogadunk a dekorációhoz (például szalmabála, kukorica, ku-
koricaszár, tök). A gyűjtés ideje: 2007. szeptember 10-18-áig

Frisset, Házit!!!

Húshibrid házi baromfi , 
folyamatosan előjegyezhető!

– hús hibridek 1,5-2,4 kg 
– éves kakasok 5-6 kg       

(októberre.)

Algyő, Kastélykert u. 169.
Mobil: 06-20/914-51-12
06-20/598-88-36
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Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyőn
Algyői tükör

Idén szeptember 11-én, Bíró Zoltán tanár úr gondolataival in-
dítjuk útjára az algyői Sok-mindent-tudás Egyetemét. 

Az előadások kéthetente, minden hónap második és negyedik 
keddjén hallgathatóak majd a faluház emeleti klubtermében. 
(Kivételek ez alól: azon keddek, amelyek ünnepnapra esnek, 
mert e napokra nem terveztünk programot; illetve a második 
és a harmadik előadás, amelyekre az előadók más irányú elfo-
glaltságai miatt nem kedden, hanem hétfőn tartunk.)

A Sok-mindent-tudás Egyeteme minden hallgatója Lec-
kekönyvet kap majd, amelynek alapján részt vehet a sorsoláson: 
ugyanis minden előadáson könyvet sorsolunk ki a jelenlévők 

között. Emellett bárki kitöltheti és 
beadhatja az előadásokkal kapcsola-
tos teszteket (minden előadáshoz egy 
ilyen kérdéssor kap-csolódik majd, 
tehát összesen nyolcat), s aki a leg-
kiválóbb teszt-kitöltőnek bizonyul, 
azt könyvcsomaggal jutalmazzuk 
februárban. A tesztek az előadások után vehetők majd át, 
illetőleg letölthetőek a faluház honlapjáról (http://www.al-
gyofaluhaz.hu). 

Az egyetem első szemeszterének programja:

Időpont   Téma      Előadó

2007. Változott-e a világ 2001. szeptember 11-én? Dr. Bíró Zoltán főiskolai tanár, politológus, 
szeptember 11.  irodalomtörténész (SZTE JGYPFK Magyar Irodalom 
kedd, 18.00  Tanszék)

szeptember 24. Kodály Zoltán főműve, a Psalmus Hungaricus  Dr. Ordasi Péter főiskolai docens, karnagy
hétfő, 18.00 és annak történelmi háttere (SZTE JGYPFK Ének-Zene Tanszék)

október 8. A rendszerváltás közelről Dr. Pozsgay Imre egyetemi tanár (DTE BTK Politológiai 
hétfő, 18.00  Tanszék)

november 13.  Madách-titkok, avagy amit Az ember tragédiája  Dr. Bene Kálmán tanszékvezető főiskolai tanár,
kedd, 18.00 szerzőjéről nem sokan tudnak irodalomtörténész (SZTE JGYPFK Magyar Irodalom 
  Tanszék)

november 27. A honfoglaló magyarok régészeti hagyatéka Dr. Kürti Béla régész (Móra Ferenc Múzeum)
kedd, 18.00

december 11. Klímaváltozás, éghajlati anomáliák Loksa Gábor meteorológus (Szt. István Egyetem 
kedd, 18.00  Tájokölógiai Tanszék)

2008. 
január 8. Az algyői repülés története  Pusztai János, a repülés történetének kutatója
kedd, 18.00

január 22. A magyar nép hagyományos kultúrája Dr. Juhász Antal egyetemi tanár, néprajzkutató 
kedd, 18.00  (SZTE BTK Néprajzi Tanszék)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bene Zoltán

Kiállítás-sorozat: 
Algyői gyűjtemények
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház 

kiállítás-sorozatot rendez az Algyőn 
élők gyűjteményeiből, amelynek cél-
ja, hogy bemutassa azon gyűjteményeket 
és tulajdonosait, akik évek óta hódolnak 
gyűjtőszenvedélyüknek. Kérjük azokat, 
akiknek birtokában van bármilyen gyűjtemény, 
jelentkezzenek, hogy megmutassuk mind több 
embernek! A gyűjtemény bármilyen témájú 
lehet (képeslap, játék, gyufásdoboz, szalvéta, 
iratok, bélyeg, kulcstartó stb.).

Telefonos egyeztetés után a gyűjteményeket 
megtekintjük, és ezután döntünk a kiállítás 
lehetőségéről.

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 
a tájházban személyesen vagy a 268-220-as 
telefonszámon lehet.

Algyői tehetséges ifjak kerestetnek!
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház az idén is szeretné megrendezni helyi 

Tehetségkutató versenyét, azzal a céllal, hogy felfedezzük, megismerjük a települ-
ésünkön élő tehetséges, vagy különleges képességekkel rendelkező embereket, igé-
nyes alkotókat, vagy előadókat.

Várjuk tehát mindazok jelentkezését, akik szeretnék tudásukat, képességeiket, 
tehetségüket bemutatni a közönségnek a következő kategóriákban:

Előadóművészet: ének, hangszeres zene, tánc;
         Vers- és prózamondás, parodizálás;
Alkotói tevékenység: versírás, zeneszerzés, képzőművészet;
Egyéb tevékenység: bűvészkedés, tornamutatványok, stb.

Mindegyik kategóriában lehet egyéni vagy csoportos produkció!
Jelentkezési korhatár: 12-30 év.
Jelentkezés személyesen a faluházban: szeptember 5-ig.
Válogatás és elődöntő: szeptember 8. (szombat) 16 óra, szeptember 13. (csüt-

örtök) 16 óra.
Döntő és gálaműsor: szeptember 15. (szombat) 16 óra.
Minden kategóriában az első helyezettek értékes jutalomban részesülnek!

Lele Istvánné
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Anyakönyvi hírek

Tisztelt Algyőiek!
A Gyevi Patika vezetését 2007. augusztus 1-jétől Roczkó 

Tomiszlávné (Horváth Czinger Katalin) szakgyógyszerész veszi 
át. Kérem fogadják szeretettel Őt és a gyógyszerellátásban 
résztvevő családját!

Közel 40 évi szolgálat után – megköszönve bizalmukat és 
türelmüket – mindannyiuknak jó egészséget kívánva elköszön 
Önöktől az aktív patikai munkából visszavonuló

Lantos család

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Augusztus   6-10.:  12.00 – 16.30 óra
Augusztus 13-17.:  08.00 – 12.30 óra.
Augusztus  21-24.:  12.00 – 16.30 óra.
Augusztus 27-31.:  08.00 – 12.30 óra.
Szeptember     3-7.:  12.00 – 16.30 óra. 

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00
 Péntek:  9.00–14.00

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:
Augusztus 01-03.: 12.30-16.30 óra között;
augusztus 06-10.: 07.30-11.30 óra között;
augusztus 13-17.: 12.30-16.30 óra között;
augusztus 21-24.: 07.30-11.30 óra között;
augusztus 27-31.: 12.30-16.30 óra között;
szeptember 03-07.: 07.30-11.30 óra között;
szeptember 10-14.: 12.30-16.30 óra között.

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756

Telefon: 268-038:
A gyermekorvosi rendelés időpontja júliusban a 

rendelő ajtaján lesz kifüggesztve.

Csecsemőtanácsadás: 
csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig, 
rendel: dr. Sári Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter 
utca 1-3. 
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. 
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 267-234
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig

Telefon: 20/965-09-97

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is.
 fényre kötő fehér tömések
 porcelán pótlások minden fajtája
 ultrahangos fogkő eltávolítás
 MOL-utalványt elfogad

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:

Július 02–06.:   7.30-tól 12.00 óráig.
Augusztus   6-10.: 12.30 - 16.30 óra között.
Augusztus 13-17.: 07.30 – 12.00 óra között.
Augusztus 21-24.: 12.30 – 16.30 óra között.
Augusztus 27-31.: 07.30 – 12.00 óra között.
Szeptember  3-7.: 12.30 – 16.30 óra között.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5-08

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374

Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.

Született:
Paulik Elizabet (07. 02.) 

– anya: Harmati Anita, apa: 
Paulik Szabolcs; Pap Henri-
etta (07. 04.) – anya: Dékány 
Tünde, apa: Pap Róbert; Szabó 
Boglárka (07. 13.) – anya: Palik 
Andrea, apa: Szabó László. 

Gratulál és jó egészséget 
kíván az Algyői Hírmondó!

Házasságot kötött:
A július havi újságban Kiss 

Mária Zsuzsanna és Nagy 
Vilmos Péter házasság köté-
sének időpontja tévesen jelent 

meg. A helyes dátum: 2007. 
május 26. A hibáért elnézést 
kérünk!

Dr. Szendrei Gábor és Szol-
csányi Andrea 2007. július 7-én 
mondta ki az anyakönyvvezető 
előtt a boldogító igent.

Az Algyői Hírmondó és sok 
boldogságot kíván!

Elhunyt:
Feil Jánosné született Kern 

Mária (június 23-án), Pólya 
Sándor (július 10-én), Kiss 
Mihály (július 11-én.)
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ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyői Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu

Internet: www.algyo.hu

Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház – 6750 Algyő, Búvár utca 5.
Telefon: 517-172, 517-173 E-mail: faluhaz@algyonet.hu www.algyofaluhaz.hu

Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezető: Ménesi Lajosné.

Harmadszor: algyői lovastábor

Együtt alkottunk 
Az Algyői Művészkör idén negyedik 

alkalommal rendezte meg Süli Andrásról 
elnevezett alkotótáborát.

A hét vidám hangulatban, igazi elmé-
lyült alkotómunkával telt. Jó volt látni, 
hogy a gyerekek egy év alatt milyen so-
kat fejlődtek, ügyesedtek. Idén már a ka-
pott instrukciók alapján önállóan tervez-
tek, sőt a színeket is egyre tudatosabban 
használták. Hajtogattunk ékszerdoboz-
kát, s különböző technikával díszítettük. 
Megtanultunk telefontartót varrni, sőt 
gyöngy-gyel, fl itterrel ki is hímeztük 
Gondáné Julika segítségével Fodorné 
Erzsike nem csak az üvegfestéshez ért, 
ötlete nyomán megtapasztaltuk, hogy a 
krumpli nem csak sülve-főve fi nom, de 
egyedi ékszer is készíthető belőle, sőt 
nyomdázni is lehet vele. Belovainé Julika 
a csuhé természetes szépségét mutatta be 
a gyerekeknek. 

Az Algyői Lovaklub jóvoltából idén is 
lovas kocsival jártuk körbe Algyőt, vol-
tunk a tájházban, a szövőműhelyben, és 
jót pancsoltunk a Borbála fürdőben is. A 
Lambris Kft. nem csak a játszóházain-
kat segíti, de a tábor alkalmából elláto-
gathattunk üzemükbe is. Vezetőnk Nyári 
Józsi volt, aki komoly szakmai bemutatót 
tartott a hatalmas masinák közt kissé 
megszeppent társaságnak. Itt könnyű 
volt egy gombnyomással „kifaragni” a 
KÉZMŰVES TÁBOR feliratú táblát, 
ám a hangárba visszatérve egy tenyérnyi 

A nyári táborok közül elsőként a Lovastábor fogadta, várta 
a jelentkezőket június utolsó hetében. A tábor az Algyői Lo-
vasklub Egyesület és a Faluház, Könyvtár és Tájház közös 
összefogásával, együttes munkájával jött létre.

Miért volt sikeres? Mert az öt nap „gyors iramban” telt és 
a gyerekek péntek délután azt kérdezték:„Holnap mit fogunk 
csinálni, mikor kell jönni?” Sikeres volt azért is, mert akadtak 
olyanok, akik az első napon azt mondták: „Én majd csak holnap 
szeretnék lovagolni”, másnap meg már azt kérték: „Ugye felül-
hetek még egyszer!”

Az egy hét alatt a táborlakók nagyon megkedvelték az ál-
latokat, a lovaglást, az oktatókat, segítőket (különösen Fekete 
Krisztiánt és Lakatos Annát), a kellemes környezetet, a ren-
geteg közös játékot, versenyt.  Nagy tetszést aratott a kirándulás 
Mezőhegyesre, az Állami Ménes birtokát látogattuk meg. Nagy 
élvezettel simogatták, etették a kecskéket az algyői Farkas Im-
rénél – sokadszor is nagyon köszönjük! – még fi nom, hűs kecs-
ketejet is kóstolhattunk a nyári melegben. 

A mindennapos lovaglás mellett a kocsikázás, a számháború, 
a vízipisztoly-párbaj, a pancsolás és fürdés a Borbála Fürdőben, 

a kézműves foglalkozás, a számos játék, a vetélkedő kötötte le a 
gyerekek fi gyelmét és energiáját. Estére senkit sem kellett elrin-
gatni, mindenki kellemesen elfáradt, még mi, felnőttek is.

Az ötödik napon, a hagyományokhoz híven, igazi házi verse-
nyt tartottunk, amire nagy izgalommal készültek a gyerekek. 
Volt kocsihúzás, célba dobás, ostorhasználat, többféle ügyességi 
feladat, pónifogat-hajtás.Az összesített versenyben, amelyet két 
kategóriára bontottunk a következő eredmények születtek.

A kicsiknél első helyezett lett Csikós Bence, második Fábián 
Gréta, harmadik Bakos Dorina.

Az „idősebb korosztályban” Szijj Hajnalka nyerte a ver-
senyt, második lett Molnár Dóra, harmadik pedig Bukor Eszter 
és Szőke Barnabás. Gratulálunk nekik!

Természetesen mindenki kis ajándékkal, emléktárggyal és 
rengeteg élménnyel gazdagodva zárta a tábort.

Köszönet az algyői Lovasklub Egyesület elnökének, Bakos 
Istvánnak és a klubtagoknak, valamint minden közreműködőnek, 
segítőnek, támogatónak, aki hozzájárult a tábor sikeres lebo-
nyolításához!

Lele Istvánné Juhász Erika

virág is próbára tette a fafa-ragó tudo-
mányunkat. Utolsó nap Ambrus Sándor 
fazekas, népi iparművész volt a vendé-
günk, aki a korongozás rejtelmeit mutatta 
be nekünk. Be kell vallanom, az agyag 
neki sokkal jobban engedelmeskedett, 
formálódott, mint bármelyikünknek, de 
legalább jól összemaszatoltuk magunkat. 
Akinek ez sem volt elég, mehetett Nórival 
nemezlabdát gyúrni, gyömöszölni fülig 

szappanosan. Jókat nevettünk, tartalmasan 
telt a hét. Ezúton is köszönöm a Gyevi-
tur Kft.-nek a fi nom és bőséges ebédeket 
és a fürdőzési lehetőséget, Művészkörös 
társaimnak a szakmai segítséget, a fa-
luháznak a szervezőmunkát, az Algyői 
Lovasklubnak és a Lambris Kft.-nek azt, 
hogy emelték az alkotótábor színvonalát!

Találkozunk jövőre is!
Gálné Nagy Ildikó
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Kirándulások
A Mesterségek Ünnepe a Budai Várba 

Kellő számú jelentkező esetén az algyői Faluház, Könyvtár 
és Tájház kirándulást szervez a Mesterségek Ünnepére, a Budai 
Várba. 

A MESTERSÉGEK ÜNNEPE, a népművészek hagyomán-
yos találkozója immáron huszonegyedik alkalommal várja ven-
dégeit. A Budai Vár történelmi környezetében négy napon át 
kézműves mesterek működő műhelyekben mutatják be a tradi-
cionális népi mesterségek fortélyait, a közönséget is bevonva 
az alkotás folyamatába. A látogatók megismerhetik a fafaragó, 
gyékényszövő, kovács, fazekas, hangszerkészítő, szövő, hímző, 
kékfestő, csipkeverő, nemezkészítő, szíjgyártó, kerékgyártó, 
kádár, kosárfonó, tojásfestő, mézeskalács-készítő mesterséget. 
A népművészeti hagyományok egyszerű elemeit a gyerekek is 
kipróbálhatják. A mesterség bemutatók mellett a kézművesek 
népművészeti kirakodóvásáron kínálják eladásra portékáikat. 
A színpadokon hagyományőrző magyar és külföldi énekesek, 
táncosok és zenekarok lépnek fel. Egész nap vásári komédia, 
utcaszínház, bábszínház, gyermekprogramok, esténként pedig 
táncház szórakoztatja a közönséget. Augusztus 20-án délután a 
mesterek felvonulásával és a Mátyás templom előtti ünnepélyes 
kenyérszenteléssel köszöntjük Szent István Ünnepét.

Indulás: 2007. augusztus 18. (szombat) reggel. Utazás: 
vonattal. Bővebb információ kérhető: Bereczné Lázár Nórától a 
62/517-173, faluhaz@algyonet.hu elérhetőségeken.

Az inkák világába 
– a Szépművészeti Múzeum kiállítására  

Kellő számú jelentkező esetén az algyői Faluház, Könyvtár és 
Tájház kirándulást szervez a Szépművészeti Múzeum világhírű 
kiállítására. 

...és akkor megérkeztek az inkák – Kincsek a spanyol hódítás 
előtti Peruból címmel nyílt a tárlat a Szépművészeti Múzeum-
ban, mely szeptember 9-ig tekinthető meg. Peru spanyol hódítás 
előtti kultúráiról és azok művészetéről átfogó képet adni kívánó 
kiállításon mintegy 200 műtárgy látható, melyek az egymással 
érintkező és egymást követő kultúrák művészetének megjelené-
si formáit és ezek fejlődését hivatottak bemutatni.  

A tematikus kiállítás a tárgyi emlékek segítségével végigveze-
ti a látogatókat az „anyakultúrának” tartott Chavíntól kezdve az 
őt követő, a különböző földrajzi tájakon – a tengerparti sávban, 
a hegyekben és az esőerdőben –, a természettel összhangban élő 
kultúrákon át, egészen az Inka birodalom virágzó művészeti ki-
bontakozásáig, megmutatva az egyes kultúrák jellegzetességeit, 
művészeti-esztétikai világképének alakulását, a stílusjegyek 
fejlődését és az általuk alkalmazott technikai megoldásokat.

Tervezett indulási időpontok: augusztus 4. (szombat) reggel, 
vagy szeptember 2. (vasárnap) reggel. (Kellő számú jelentkező 
és az elővételes jegyek megváltását követően csak a tervezett 
időpontok egyikén történik a múzeumlátogatás.) Utazás: vonattal. 

Bővebb információ kérhető: Bereczné Lázár Nórától a 62/517-
173, faluhaz@algyonet.hu elérhetőségeken.

Nyári nyitva tartás
Tisztelettel tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a Fa-

luház július 30-tól augusztus 10-ig 8-14 óra között tart nyitva! 
Megértésüket előre is köszönjük!

Bene Zoltán igazgató
*

A könyvtár a számítógépes kölcsönzésre való átállás és sza-
badság miatt július 30-tól szeptember 3-ig zárva tart.

A szeptemberi Algyői Hírmondóban szánt hirdetéseket július 
30-ig, vagy ezt követően a könyvtár postaládájába kérjük bead-
ni, illetve a bibl@algyo.hu e-mail címre elküldeni!

A hirdetési díjak befi zetése augusztus 27-től lehetséges a 
könyvtárban.

Augusztusi vásárnaptár
AUGUSZTUS 1. (szerda) 8-12 óra: Női divat, ruhavásár a fa-

luház előtti parkolóban.
AUGUSZTUS 2. (csütörtök) 8-12 óra: Női divat, ruha-, 

cipővásár a faluház előtti parkolóban.
AUGUSZTUS 3. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
AUGUSZTUS 6. (hétfő) 9-11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
AUGUSZTUS 8. (szerda) 8-12 óra: Női divat, ruhavásár a fa-

luház előtti parkolóban.
AUGUSZTUS 9. (csütörtök) 8-12 óra: Női divat, ruha-, 

cipővásár a faluház előtti parkolóban.
AUGUSZTUS 9. (csütörtök) 9-12 óra: Cipő-, vegyes iparcikk 

vásár.
AUGUSZTUS 14. (kedd) 9-12 óra: Ruha-, cipő-, vegyes ipar-

cikk vásár.
AUGUSZTUS 15. (szerda) 8-12 óra: Női divat, ruhavásár a fa-

luház előtti parkolóban.
AUGUSZTUS 16. (csütörtök) 8-12 óra: Női divat, ruha-, 

cipővásár a faluház előtti parkolóban.
AUGUSZTUS 16. (csütörtök) 8-12 óra: Margó méteráru és ka-

tonai ruhavásár.
AUGUSZTUS 22. (szerda) 8-12 óra: Női divat, ruhavásár a fa-

luház előtti parkolóban.
AUGUSZTUS 23. (csütörtök) 8-12 óra: Női divat, ruha-, 

cipővásár a faluház előtti parkolóban.
AUGUSZTUS 29. (szerda) 8-12 óra: Női divat, ruhavásár a fa-

luház előtti parkolóban
AUGUSZTUS 30. (csütörtök) 8-12 óra: Női divat, ruha-, 

cipővásár a faluház előtti parkolóban.

Programajánló

Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban

Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, 
Borbély János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, 

Bereczné Lázár Nóra, Székács Krisztina, Molnárné Vida Zsuzsanna, 
dr. Piri József, Koczka Ágnes, Gáli Orsolya

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.

E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

Rendezvénynaptár
JÚLIUS 30.-AUGUSZTUS 10. között a Faluház 8-14 óra 

között tart nyitva.
AUGUSZTUS 8. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. 

fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó).
AUGUSZTUS 14. (kedd) 18 óra: Az Algyői Gazdakör taggyűlése 

a faluház emeleti klubtermében (Széll Szilveszter)
AUGUSZTUS 18. (szombat): Csoportos kirándulás a Mestersé-

gek Ünnepére a Budai Várba (INFO: Faluház: Bereczné Lázár 
Nóra: 62/517-173, faluhaz@algyonet.hu).

AUGUSZTUS 20. (hétfő): Állami Ünnep Algyőn (INFO: Fa-
luház: Bene Zoltán: 62/517-172, faluhaz@algyonet.hu).

AUGUSZTUS 25-26. (szombat-vasárnap): Algyői Lovasnapok 
2007. (INFO: Bakos István: 30/223-0017, algyoilovasklub@
freemail.hu, lovasklub@algyomail.hu, www.lovasklub.algyo.
hu)

AUGUSZTUS 27. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás 
a faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János).


